Nieuwsbrief
September – Oktober 2018
Scouting Rijnlandgroep Zwanenburg
www.scoutingrijnland.nl
telefoon clubhuis: 020-4972413

Geplande evenementen

Beste lezer,

8 september
Eerste opkomst voor alle spel
eenheden op de normale tijden.

Het is weer bijna scoutingtijd! De scholen gaan in september weer
beginnen en dat betekent dat we ook weer een nieuw scoutingseizoen
gaan starten. Tijd dus weer voor een nieuwsbrief met een terugblik op de
zomer en veel informatie over de eerste maanden van het seizoen:
bijzondere data en wat algemene informatie.

15 september
Grote Club Actie van 10:00 tot
13:00 uur voor alle leden

Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op onze website onder Nieuws –
Nieuwsbrieven.

22 september
Welpen-Doedag 13.00-15.30
Engelandpark Haarlem. Meer
informatie volgt.

Zomerkampen 2018
De Bevers, Welpen en Scouts waren de eerste week van de zomervakantie
op kamp naar Amersfoort. Met het thema: De vier elementen hebben zij
met elkaar en afzonderlijk een geweldig kamp gehad.
De Bevers en Welpen
hebben Pyrus geholpen die
ervoor zorgde dat de
seizoenen in de war waren.
Het was dan ook extreem
heet tijdens het kamp.
Gelukkig kwam alles weer
goed en kunnen we inmiddels
genieten van wat koeler weer
en regen.

De Scouts gingen de strijd aan met
Antideluvian om te voorkomen dat
hij voorgoed de macht over de
aarde had. Zij hebben vooral veel
gezwommen in de Eem die langs
ons kampterrein stroomde. Bij
superfun een samenwerkingsspel
en hoogte parcours gedaan en een
dagje dierentuin met mocht
natuurlijk ook niet ontbreken. Na
een warme week was iedereen
moe en voldaan weer thuis.

19 – 21 oktober
JOTA – JOTI en
Overvliegen
27 oktober
Geen opkomst i.v.m.
herfstvakantie
Nieuwe leiding
Tijdens het zomerkamp werd
de nieuwe Beverleiding Dennis
geïnstalleerd. Thijs zal het
komend jaar niet elke opkomst
meer aanwezig zijn. Petra is
vanaf nu teamleider van het
Beverteam.
Eind vorig seizoen is Kelly
gestopt als teamleidster bij de
Welpen. Kristel heeft deze
functie overgenomen. Vanaf
september zal Lucas Jonkers
(vorig seizoen nog Explorer bij
onze groep) het Welpenteam
komen versterken.
Nick Vleerlaag loopt inmiddes
al een half jaar mee als leiding
bij de Scouts.
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Zomerkamp Explorers
In dezelfde week gingen de Explorers op kamp naar Londen. De treinreis
was een groot avontuur met een trein die stuk was in Nederland. Gelukkig
werd de overstap toch nog gehaald en kwamen ze volgens planning aan in
Londen. Govent Garden, London Eye, een hele hoge zweefmolen en het
Science Museum (met heerlijke airco) werden de eerste dag al bezocht. De
week werd verder gevuld met Piccadilly Circus, Buckingham Palace,
Greenpark, Harrods, met een boot over de Theems, Greenwich, War
Museum. Platform 93/4 van Harry Potter werd gevonden
en een bezoek aan het strand van South End mocht niet ontbreken. Helaas
konden ze de zee niet vinden (het was eb). Gelukkig konden ze wel nog
een dag naar het zwembad. Kortom, te veel om op te noemen. Wil je meer
verhalen horen: Vraag het ze zelf eens!

Nieuwe leiding GEZOCHT
Hoewel we het afgelopen jaar
grote stappen gemaakt hebben
in de versteviging van ons
leidingteam zijn we nog steeds
op zoek naar nieuwe leiding
voor alle speltakken. Ben je of
ken je iemand die wel van een
leuke uitdaging houdt? Mail dan
naar inge@scoutingrijnland.nl
En dan nog dit:
Afmelden
Denkt u eraan om de leiding te
laten weten als uw kind niet
aanwezig kan zijn bij de
opkomst?
Wij melden het u ook als wij er
niet zijn!

Start nieuwe seizoen
Zaterdag 8 september 2018 gaat het nieuwe seizoen voor onze groep van
start. Alle speltakken draaien de opkomst op hun eigen tijd.
Bevers en Welpen: van 10:00 tot 12:00 uur.
Scouts en Explorers: van 14:00 tot 16:30 uur.
Wij wensen iedereen alvast een geweldig uitdagend Scoutingseizoen!
Grote Clubactie
Zaterdag 15 september 2018 gaan we er met zijn allen weer tegenaan om
van de Grote Clubactie een groot succes te maken.
We verzamelen ’s ochtends om 10.00 uur bij het clubhuis om dan met zijn
allen loten te gaan verkopen. Om 12:00 uur zijn we terug op het clubhuis
voor de lunch met overheerlijke pannenkoeken. Om 13.00 uur is het
afgelopen.
Denk eraan om bij wat slechter weer regenkleding mee te nemen! Uiteraard
komen jullie in volledig uniform.

Scoutfit / uniform
Tijdens de opkomsten dragen
ALLE leden hun complete
uniform: De Scoutfit. Deze
bestaat uit een donkerblauwe
spijkerbroek, de blouse van de
speltak en de groepsdas. Met
ingang van dit seizoen is de
scoutingpet geen verplichting
meer.
Het dragen van de scoutfit is
geen optie, maar een
verplichting. Het heeft een
lange en rijke historie. Wil je
daar meer over weten? Kijk
eens op www.scouting.nl
Facebook
Wist u dat u ons op twee
plekken kunt volgen op
Facebook?
We hebben een pagina waarop
we openbare berichten delen
en een besloten groep voor
(oud)leden en familie.
Nieuwsgierig? Vrienden van
Scouting Rijnlandgroep is de
naam.
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JOTA – JOTI 2018
De JOTA – JOTI is dit jaar van 19 tot 21 oktober. Ook dit jaar doet onze
groep weer mee aan de internationale Jamboree On The Internet (JOTI).
Scouts van over de hele wereld kunnen dan via een speciaal daarvoor
bestemd programma met elkaar chatten. Wil jij ook wel eens weten hoe
Scouting is in bijvoorbeeld Afrika? Dan mag je dit evenement zeker niet
missen! Tijdens dit weekend hebben de Scouts en vrijwilligers een
weekendkamp. Het kamp zal beginnen op vrijdagavond om 20:00 uur en
duurt tot zondagmiddag 13:00 uur. Zij gaan tijdens dit weekend natuurlijk
chatten met andere Scouts van over de hele wereld, maar er zijn ook
andere activiteiten zoals de soldeerpakketjes en verschillende spellen.
Voor deelname aan het JOTI kamp zal nog aanvullende informatie
verspreid worden via de email.
Voor de Bevers en Welpen is er een speciale opkomst op de normale tijd
waarin ook zij de kans krijgen om met andere Bevers en Welpen te chatten.
Maar ook zij zullen natuurlijk nog veel meer doen deze opkomst!
Wil je meer weten over de JOTA of JOTI?
Kijk dan eens op https://jota-joti.scouting.nl/.
Overvliegen 20 oktober
Overvliegen? Ja, zo heet dat bij de Scouting als je over gaat naar een
andere groep. Dit jaar zijn er Bevers die over gaan naar de Welpen en
Welpen die over gaan naar de Scouts. Er zijn ook Scouts die over gaan,
maar daar is iets bijzonders mee aan de hand, waar we zo op terugkomen.
Moet je dan echt vliegen? Nee hoor! Maar bijzonder wordt het wel! Aan het
einde van de opkomst zullen de overvliegers op een uitdagende manier
over gaan naar hun nieuwe speltak. De nieuwe Scouts mogen dan gelijk
blijven voor het kamp.
De oudste Scouts die gaan overvliegen krijgen een nieuwe speltak: De
Scoutplorers. Zij zullen het komende seizoen nog meedraaien met de
Scouts, maar ook al Exploreractiviteiten gaan doen naast de gewone
opkomsten. Hierover ontvangen de ouders van de betreffende leden nog
bericht.
Herfstvakantie
27 oktober is de tweede zaterdag van de herfstvakantie. Voor alle
onderdelen geldt dat er dan geen opkomst is. We zien jullie dan weer op 3
november.
Privacy
De wijzigingen in de privacy wetgeving heeft ons bestuur als aanleiding
gebruikt om ons privacybeleid nog eens onder de loep te nemen en te
beschrijven. Dit privacybeleid en het privacystatement treft u in de bijlagen
bij deze nieuwsbrief. Mocht u nog vragen hebben hierover kunt u een
mailtje sturen naar bestuur@scoutingrijnland.nl
Binnenkort kunt u de bijgevoegde stukken ook terugvinden op onze
website.

Sponsorkliks
Wist u dat u onze vereniging
kunt steunen door uw online
aankopen te doen via
Sponsorkliks? Het kost u niets
extra’s maar levert ons een
mooi extra bedrag op waar we
weer veel leuke dingen mee
kunnen doen met de
jeugdleden.
Wat moet u hiervoor doen?
– Zoek wat u wilt aanschaffen
– Ga naar
https://www.sponsorkliks.com/
– kies voor Scouting
Zwanenburg
– ga naar de winkel die u
uitgekozen had (bijna alle
bekende doen mee)
– bestel uw product, reis of
hotel.
Meer hoeft u niet te doen. Wij
ontvangen vanzelf de
sponsoring via Sponsorkliks.
Uw hulp wordt erg op prijs
gesteld!

Wij wensen iedereen een geweldig Scoutingjaar en hopen op veel mooie
verhalen voor de nieuwsbrief van november.
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